
 

 
 

Fietsroute Twee Pelen route 

 

Deze route wordt aangeboden door Routebureau Nederland 

 

  
 

Start- en eindpunt: Café-Restaurant Herberg de Peel, Jan Poelsweg 6 in Ysselsteyn 

Pauzeplaats na 23,5 km: Hoeve Willem III, Soemeersingel 127 in Helenaveen 

Afstand: 36,5 km 

 

Een fietstocht die je laat kennismaken met de twee gezichten van de Peel. Je vertrekt in het 

Noord-Limburgse Ysselsteyn bij Herberg de Peel. Direct fiets je door het agrarische 

ontginningslandschap met zijn kenmerkende lange rechte wegen en weidse vergezichten. Dit 

landschap laat zien hoe de mens in staat is de natuur naar zijn hand te zetten. Een glimp van 

het woeste hoogveenlandschap dat zich hier ooit uitstrekte, krijg je zodra je de Deurnsche 

Peel en de Mariapeel doorkruist. Midden in dit unieke natuurgebied kun je pauzeren bij Hoeve 

Willem III. 

 

Routebeschrijving 

R=rechts(af), L=links(af), KP=fietsknooppunt, A/B/C enz.=bezienswaardigheid  

 

1. Verlaat Herberg de Peel  (zie A) en ga (met je rug naar het pad) L (Heidse Peelweg). 

 

2. Neem de tweede weg L (Ringweg). 

 

3. Na ca. 400 m R aanhouden (Zeilbergseweg). 

 

4. Na ca. 2,2 km passeer je het Defensiekanaal (zie B). Volg KP 7 (eerste bordje na ca. 700 m). 

 

5. Na KP 7 volg je KP 6. 

 

6. Na KP 6 volg je KP 32. 

 

7. Na KP 32 volg je KP 71. 

 

8. Na KP 71 volg je KP 30 (zie C). 

 

9. Na KP 30 volg je KP 27. 

 

10. Na KP 27 fiets je richting KP 26 (zie D). Na ca. 4 km zie je links Hoeve Willem III (zie E) 

liggen. Dit is de pauzeplaats van deze route. 



 

11. Na een pauze bij Hoeve Willem III vervolg je je weg naar KP 26. 

 

12. Na KP 26 volg je KP 25 (zie F). 

 

13. Na KP 25 fiets je richting KP 2. Na ca. 1,7 km fiets je een bos in (zie G). Bij het verlaten 

van dit bos ga je L (KP 2 steekt hier de voorrangsweg over). 

 

14. Aan het eind R. Je fietst Ysselsteyn binnen. 

 

15. Aan het eind L. Na ca. 100 meter zie je Herberg de Peel aan je linkerhand liggen. Je bent 

weer terug bij het startpunt van de route. 

 

Bezienswaardigheden en interessante stopplaatsen onderweg 

A. Café-Restaurant Herberg de Peel 

Aan de rand van de Peel in het noorden van de provincie Limburg vindt U in het dorp Ysselsteyn 

café-restaurant Herberg De Peel. Johan en Liesbeth Egelmeers-van Dijck verwelkomen al sinds 

1986 vele gasten die op doortocht zijn over de 'Midden-Peelweg' (N277). Vaak is Herberg De 

Peel een halteplaats voor toeristen, dagjesmensen of mensen die beroepshalve er al vele 

kilometers op hebben zitten Komt U eens langs als U op Uw gemak door de Peel wilt wandelen. 

Raakt U zo gecharmeerd van de omgeving en wilt U langer blijven dan kunt U overnachten in 

één van de vele boerderijcampings. Bij Herberg de Peel kunt U dan nog tot in de kleine uurtjes 

terecht voor een heerlijk pilsje. Wij verwelkomen U graag! Voor meer informatie klik hier 

 

B. Peel-Raamstelling 

Richting KP 7 passeer je het Peel- of Defensiekanaal dat onderdeel is van de Peel-Raamstelling, 

een verdedigingslinie uit 1939. De stelling loopt van Grave in het noorden naar Weert in het 

zuiden. Bij het passeren van het kanaal zie je zowel links als rechts nog de kazematten liggen 

die de linie moesten versterken. Veel heeft dit niet geholpen, want al tijdens de eerste dag 

van de oorlog in Nederland, 10 mei 1945, is de stelling veroverd door de Duitsers. 

 

C. Deurnsche Peel 

Na KP 71 fiets je de dwars door de Deurnsche Peel, dat van oorsprong een groot en woest 

hoogveengebied is. Van dit hoogveen is door jarenlange turfafgraving en ontginning nog maar 

weinig overgebleven. Overal in dit prachtige natuurgebied, dat nu wordt beheerd door 

Staatsbosbeheer, vind je de sporen van de turfwinning terug. Typerend zijn de wijken 

(vaarten) die zijn gegraven voor het afwateren van het veengebied en het vervoeren van de 

turf. 

 

D. Griendtsveen, Helenaveen en de Helenavaart 

Tussen KP 27 en 26 fiets je langs de Helenavaart van Helenaveen naar Griendsveen. In 1866 

werd door aannemer Jan van de Griendt de spoorlijn Eindhoven-Venlo aangelegd. Deze 

vooruitstrevende zakenman uit Den Bosch kocht een groot stuk grond langs deze spoorlijn en 

richtte de 'Maatschappij tot ontginning en vervening van de Peel' op. Later werd dit de 

'Maatschappij Helenaveen'. Het gebied werd ontsloten door het graven van de Helenavaart. Het 

dorp Helenaveen werd door Van de Griendt opgericht om zijn arbeiders te kunnen huisvesten. 

Later werd met hetzelfde doel Griendtsveen gesticht. 

http://herbergdepeel.nl/index.html


 

E. Hoeve Willem III 

Lekker uitwaaieren op de fiets of een stevige wandeling in De Peel? daar hoort natuurlijk een 

doel bij: Hoeve Willem III! U kunt lekker genieten van ambachtelijk ijs op het terras of in de 

ijssalon van onze markante boerderij, gelegen aan de Helenavaart op de route tussen de 

veendorpen Griendtsveen en Helenaveen. Voor meer informatie klik hier 

 

F. Historische grenspalen 

De grens tussen Limburg en Noord-Brabant heeft altijd dwars door de Peel gelopen. Doordat 

het gebied eeuwenlang een ondoordringbare woestenij is geweest, is het altijd moeilijk 

geweest de grens precies vast te stellen. Het gevolg was veel discussie en strijd, wat zelfs kon 

uitmonden in moord en doodslag. Hieraan werd in 1716 een eind gemaakt. Toen werd de grens 

definitief ingemeten en vastgelegd met een aantal hardstenen grenspalen. Lees hier meer over 

op het informatiebord vlak na de spoorovergang net voorbij KP 26. 

 

G. Bos de Paardekop 

Na KP 2 fiets je door bosgebied de Paardekop, een aangelegd bos op het hoogste deel van de 

Peel. Voordat de Peel werd ontgonnen, lagen hier woeste gronden met heide en 

zandverstuivingen. Toen er in de 19e eeuw door de opkomende mijnbouw veel vraag naar hout 

ontstond, werden op veel woeste gronden dennenbossen aangeplant. Er bestaat een legende 

die vertelt dat op deze plaats ooit een veldslag heeft plaatsgevonden. Na de veldslag werden 

veel schedels van paarden gevonden. Dit zou de naam van het gebied kunnen verklaren, maar 

of dit echt waar is, weet niemand. Een andere bijzonderheid is dat in bosgebied de Paardekop 

de enige Duitse oorlogsbegraafplaats in Nederland is te vinden. 

 

 

Kijk voor meer mooie fiets- en wandelroutes op www.fietsenwandelweb.nl 

Fietsenwandelweb.nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele onvolkomenheden in deze routebeschrijving. 

http://www.ambachtelijkijs.nl/
http://www.fietsenwandelweb.nl/

